
กระบวนการบรูณาการตามระบบคุณภาฝ
(ISO 9001:2015 และPMQA)



“ร่าง” กระบวนการสร้างคุณค่า

1. กระบวนการทาง
ห้องปฎิบตัิการ

2.การก ากับใหเ้ปน็ไปตาม 
ฝ.ร.บ. เชื้อโรคและฝิษจาก
สตัว์

3.การวิจัยและฝัถนาดา้น
วิทยาศาสตร์การแฝทย์

4.การประเมินความเสี่ยงและแจ้ง
เตอืนภัยสขุภาฝ

5.การฝัถนาคณุภาฝ
ห้องปฎิบตัิการ

6.การรับรองคุณภาฝ
ห้องปฎิบตัิการ

O1 : ศึกษา วิจัยและฝัถนา
O2 : เผา้ระวงั ประเมินความ
เสี่ยง และสื่อสารแจ้งเตอืนภัย 
O3 : ก าหนดมาตรฏานและ
ฝัถนาหอ้งปฎิบตัิการ
O4 : บริการตรวจวเิคราะหท์าง
ห้องปฎิบตัิการ
O5 : ฝัถนาและก าหนด
มาตรการ
O6 : สื่อสารสาธารณะ

1. กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฎิบัติการ

2.กระบวนการควบคุมก ากับการ
ด าเนินการตามกญหมายว่าด้วยเชือ้โรค
และฝิษจากสัตว์

3. กระบวนการศึกษาวิจัย ฝัถนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแฝทย์และ
สาธารณสุข และการน าใช้ประโยชน์

4. กระบวนการประเมินความเสี่ยง 
สื่อสารและแจ้งเตือนภัยสุขภาฝ

5. กระบวนการก าหนดมาตรฏานและ
ฝัถนาคุณภาฝห้องปฎิบัติการ

6.กระบวนการการรับรองคุณภาฝ
ห้องปฎิบัติการ

PMQA
บูรณาการ PMQA + ISO

ISO

: มีคู่มือใน Smart DI



“ร่าง” กระบวนการสร้างคุณค่า

   กระบวนการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฎิบัติการ สวส.+สคอ. สสว./สยวส./ศวก.
กระบวนการควบคุมก ากบัการด าเนินการตาม 

   กญหมายว่าด้วยเชื้อโรคและฝิษจากสตัว์
สมป. สวส.

   กระบวนการศึกษาวิจัยฝถันาองค์ความรู้
   เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวทิยาศาสตร์
   การแฝทย์และสาธารณสุขและการน าใชป้ระโยชน์

สชฝ. สวส./สวฝ./สชว.

   กระบวนการประเมินความเส่ียง ส่ือสารและ
   แจ้งเตือนภัยสุขภาฝ 

สคอ.+ สสว. +สวส. สชฝ.(คุณขวฌัยืน)

   กระบวนการก าหนดมาตรฏานและฝัถนา
   คุณภาฝหอ้งปฎิบัติการ

สวส. + สมป. สรส./สยวส./สชว.

   กระบวนการรับรองคุณภาฝหอ้งปฎิบัตกิาร สมป.

1

2

บูรณาการ PMQA + ISO
หน่วยงานหลักทีรั่บปิดชอบ

จัดท าคู่มือ
ISOหน่วยงานร่วมที่รับปิดชอบ

จัดท าคู่มือ
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5

4

6



“ร่าง” กระบวนการสนับสนุน1. การเงิน การคลัง
2. การบริหารทรัฝยากรบุคคล 
- การบริหารทรัฝยากรบุคคล
- การฝัถนาทรัฝยากรบุคคล
3. บริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- การสื่อสารประชาสัมฝันธ์
- งานยานฝาหนะ
- งานซ่อมบ ารุง
4. การบริหารฝัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ (การฝัถนา, 
การบ ารุงรักษา, การบริหารจัดการ, การ
สนับสนุนและบริการระบบIT)
6. ทรัฝย์สินทางปัฌฌา
7. จัดท าแปน ติดตาม และประเมินปล
ประจ าปี
8. งานบริการห้องสมุด
9. การฝัถนาระบบริหารราชการ
10. การจัดการความรู้และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแฝทย์
11. การตรวจสอบภายใน

S1 : การวางแปนเชิงยุทธศาตร์
S2 : การบริหารจัดการและ
ฝัถนาบุคลากร
S3 : การบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ
S4 : การบริหารงานฝัสดุและ
โครงสร้างฝื้นฏาน
S5 : การบริหารงานสารบรรณ
และสารสนเทศ
S6 : การปรับปรุงปลการ
ด าเนินการ
S7 : การควบคุมภายใน

1. การบวนการการเงิน การคลัง
2. กระบวนการบริหารและฝัถนาทรัฝยากร
บุคคล
3. กระบวนการบริหารท่ัวไป
4. กระบวนการบริหารฝัสดุ
5. กระบวนการซ่อมบ ารุง 
6. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์
8.กระบวนการจัดท าแปน ติดตาม และประเมินปล  

9. กระบวนการฝัถนาระบบราชการ
10. กระบวนการประชาสัมฝันธ์ 

11. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ 
12. กระบวนการก ากับดูแล (กระบวนการ
ตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสีย่ง, การ
ควบคุมภายใน)
13.กระบวนการสร้างความสัมฝันธ์กับ
ปู้รับบริการและปู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การจัดการ
ข้อร้องเรียน, 
การส ารวจความฝึงฝอใจ, การมีส่วนร่วม)
14. กระบวนการการจัดการความรู้

PMQA

ข้อเสนอแนะคณะท างาน
ISO

จากกระบวนการ
สร้างคุณค่า



“ร่าง” กระบวนการสนับสนุน

1. กระบวนการการเงิน การคลัง ผ่ายคลัง สล.
ผ่าย จ. สล.

ผ่ายบรหิาร สล.
ผ่ายฝัสดุ สล.

ผ่ายซ่อมบ ารงุ สล.

2. กระบวนการบรหิารและฝัถนาทรฝัยากรบุคคล

3. กระบวนการบรหิารทั่วไป

4. กระบวนการบรหิารฝัสดุ

5. กระบวนการซ่อมบ ารุง 

6. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.
7. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์

ปน.
8. กระบวนการจัดท าแปน ติดตาม และประเมินปล  

9. กระบวนการฝถันาระบบราชการ กฝร.

10. กระบวนการประชาสัมฝันธ์ ผ่ายประชาสัมฝันธ์ สล.
11. กระบวนการสือ่สารสาธารณะ 
(ควรมีการระบุนิยามให้ชัดเจน)

ผ่ายประชาสมัฝันธ์ สล.

+ ISOหน่วยงานที่รบัปิดชอบ+ ISOข้อเสนอแนะคณะท างาน



“ร่าง” กระบวนการสนับสนุน
+ ISOหน่วยงานที่รบัปิดชอบ+ ISOข้อเสนอแนะคณะท างาน

10. กระบวนการประชาสัมฝันธ์ 
11. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ 
(ควรมีการระบนุิยามให้ชัดเจน)

12.กระบวนการสร้างความสัมฝันธ์กับปู้รับบริการและปู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- การจัดการข้อร้องเรียน
- การส ารวจความฝึงฝอใจ
- การมีส่วนร่วม

ผ่ายประชาสัมฝันธ ์สล. และทุก
หน่วยงาน

13. กระบวนการก ากับดูแล 
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
- กระบวนการตรวจสอบภายใน

สล. + ตสน.

14. กระบวนการการจัดการความรู้ สววฝ. (หัวหน้าทีม KM)

CSR = ข้อ 10, 11 และ 12



ประเด็นฝิจารณา

 เห็นชอบกระบวนการ

 มอบหมายปู้รับปิดชอบ


